CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi,22 decembrie 2014,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 18,00 domnul Tecău Grigore Florin, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt
prezenţi 32 de consilieri, fiind absenţi domnişoara consilier Zevedei Denisa Elena
şi domnul consilier Cocaină Mihai Andrei, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judetean şi al unităţilor subordonate: dl Voica Ionel, Secretarul
Judeţului Argeş, dna Alisa Ciobanu, director executiv Direcţia Administraţie
Publică Comunităţi Locale, dl Voicu Constantin, director executiv Direcţia
Economică, dl Stoicea Alin, director executiv Direcţia Tehnică, d.na Roxana
Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, d.na Rădulescu
Eliza, şef Serviciul Resurse Umane, d.na Mincă Ana, din partea Biroului Strategii
Sinteze Socio Economice Sănătate, dl. Dumitru Nicuşor, şeful Biroului Informatic,
dl Ivaşcu Sorin director economic şi dna Alina Nicolau director producţie ai
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.,dl.Ciocnitu Eduard, directorul
Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş, dl.
Sanduloiu Ion directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Arges, dl.
Mazilescu Sorin, directorul Centrului de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Argeş, dl. Badea Marian, directorul Direcţiei Generale de Evidenţă a
Persoanelor Argeş, dl Dejanu Iustin, director al Muzeului Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti, dl. Sachelarie Octavian, directorul Bibliotecii Judeţene
Argeş, Simona Şerban, directorul Centrului de Cultura Brătianu, dl. Tudor
Sevastian, directorul Teatrului ,,Al. Davila” Piteşti, dl. Macovei Adrian, directorul
D.G.A.S.P.C. Argeş, dl. Roman Vasile, directorul Camerei Agricole Argeş, dl
Ivaşcu Sorin director şi dna Alina Nicolau director producţie ai Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri Argeş R.A., dna Radu Claudia, consilier Preşedinte.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin:
Vă propun să ţinem un moment de reculegere pentru eroii Revoluţiei de la
1989.Vă mulţumesc.
Propun următoarele modificări la ordinea de zi :
Punctul 38.1. Diverse. Raport privind Planul Strategic pentru anul 2015 în
domeniul ordinii publice la nivelul Judeţului Argeş să fie amânat pentru o şedinţă
ulterioară pentru că încă nu avem foarte clar bugetul pentru anul viitor, mă refer la
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ultimele propuneri care s-au făcut, astfel încât la nivelul Consiliului Judeţean să se
primească bani doar pentru funcţionarea Consiliului Judeţean.
Punctul 38.2. Obiectivele strategice ale Consiliului Judetean Argeş pentru anul
2015 să fie amânat pentru acelaşi motiv.
Introducerea pe ordinea de zi a punctelor 38/3,38/4:
Punctul 38.3. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de
analiză a activităţii reprezentanţilor Consiliului Judeţean Argeş în consiliile de
administratie ale spitalelor din subordine.
Punctul 38.4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
județean al domnului Cocaină Mihai Andrei.
Punctele 38.1 si 38.2 să se înlocuiască cu punctele 38.3 si 38.4.
Supun la vot - cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Nu sunt.
- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 21.11.2014 dl Preşedinte Tecău Grigore
Florin a spus:
Consult dacă mai sunt întrebări?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate .

-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Procesul verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 02.12.2014.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere. (Diaconescu Nicolae Nicuşor)
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- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Procesul verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 08.12.2014 dl Preşedinte
Tecău Grigore Florin a spus:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Procesul verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 12.12.2014.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

-V Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
dl
încetarea mandatului de consilier județean al doamnei Zevedei Denisa
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.233.

-VITrecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism Dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K2 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
.
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Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule Preşedinte, pensionarii au dreptul facă parte din această comisie?
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
La cine vă referiţi?
Dl consilier Prunaru Iulian
Sunt mai mulţi acolo, doamna Dascălu?
Dl Preşedinte Tecu Florin Grigore
Este supleant, nu este propusă de noi, eu mă refer doar la cei care fac parte din
aparatul tehnic propriu.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.234.
-VIITrecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea schimbării denumirii unităţii de învăţământ şcoala Gimnazială Specială
Marina în Şcoala Gimnazială Specială „Sfânta Marina” dl. Preşedinte Tecau Florin
Grigore a spus:
Înainte de a supune la vot acest punct vreau să rog partidele să facă propuneri
pentru consiliile de administraţie în şcolile speciale, cu excepţia PSD, celelalte
partide, pentru ca în ianuarie să putem să le completăm.
Comisiile K2 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Bica Dănuţ.
Am pus o întrebare, că se scrie Sf...ni s-a explicat că aceasta este uzanţa, acum se
scrie Sfânta.... este o uzanţă?
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Aşa am întrebat şi eu. La nivelul Consiliului Local s-a propus Sfânta.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.235.
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-VIIITrecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea derulării Programului Eurodyssee în anul 2015 și a bugetului necesar dl.
Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K4 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?Vă rog.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule Preşedinte, am observat că tinerii se află în ţări ca Spania, Belgia, Franţa
şi îşi fac stagiul, suma nu mi se pare enormă 60.000 lei, am solicitat la comisie să
aflăm şi noi cu nume, prenume, cine a fost în anii 2014-2015 şi cine pleacă în
2015-2016.
Dna Stoenescu Roxana
Ca şi criterii, tinerii trebuie să aibă vârsta între 18-30 ani, absolvenţi al unei forme
de învăţământ, cunoscător al unei limbi străine. Nu noi facem admiterea dosarelor,
ci regiunea membră.
Dl consilier Diaconescu Niculae Nicusor
Domnule Preşedinte, anul trecut de la francezi au venit doi şi au plecat de la noi
patru, cine decide?
Dl Preşedintele Tecău Florin Grigore
Comisia Europeană decide.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.236.

-IXTrecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea Regulamentului de organizare si funcționare al Muzeului National al
Viticulturii și Pomiculturii Golești dl Preşedinte Tecau Florin Grigorea spus:
Comisiile K1, K4 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.237.
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-XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Scolară
și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educatională
Argeș Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Bratu Ion
Domnule Preşedinte eu am înfiinţat acest centru în parteneriat cu Consiliul
Judeţean încă din 2006, din punctul meu de vedere nu ştiu dacă ar fi fost necesară o
altă comisie şi plătită care să îndeplinească obiectivele acestui centru.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Aveţi dreptate dar noi nu facem decât să îndeplinim prevederile Ordinului
6552/13.12.2011 care ne obligă să înfiinţăm această comisie, fără aceasta comisie
nu poate funcţiona.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.238.

-XITrecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al concursului de management, a planului de
management câştigător şi a contractului de management pentru Teatrul
„Al.Davila” Pitesti dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K4 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări? Domnule director vă rog să veniţi în faţă să răspundeţi la
întrebările domnului consilier.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, felicitări domnului director Tudor, eu cred că domnul
profesor doctor nu a luat această notă, 8,85 este o notă mică faţă de marea
majoritate a profesorilor care au trecut, cu 10, 9,59. Nu este nota dânsului.
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Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore:
Domnule consilier, nota este relativă şi denotă faptul că a fost un concurs foarte
bine organizat atât din punct de vedere al metodologiei cât şi din punct de vedere al
evaluării. Îi doresc succes domnului director în activitatea pe care o va desfăşura şi
sper ca împreună cu dumneavoastră în anul care urmează să reabilităm teatrul Al.
Davila, este o prioritate a Consiliului judeţean. Vă rog domnule director.
Dl director Sebastian Tudor
În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru această hotărâre. Cred că a contat şi
activitatea pe care am avut-o mai mulţi ani la teatrul Al Davila. Eu cred că s-au
întâmplat foarte multe lucruri bune la teatrul Al. Davila dar este întotdeauna şi loc
de mai bine. Cu ajutorul dumneavoastră şi al colegilor dumneavoastră vreau să
facem teatrul nostru cât mai cunoscut în ţară dar şi în afară. Vă mulţumesc.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Domnule director, cu tot respectul şi stima pe care o port de-a lungul anilor, ne
cunoaştem de foarte mult timp şi aşa cum şi eu şi colegii mei suntem pasionaţi de
cultură, am avut timp în ultimii 6-8 ani să văd ce se întâmplă în sfera teatrului
Davila în afară de spectacole dar şi partea administrativă. Aş dori să vă întreb,
având în vedere faptul că eu în şedinţa de comisie m-am abţinut, îl cunosc foarte
bine şi pe contracandidatul dumneavoastră, dumneavoastră director vechi şi cu
experienţă în teatru, de ce până acum din punct de vedere administrativ nu s-a
îmbunătăţit activitatea teatrului Al.Davila, iar acum prin proiectul prezentat în
concursul pe care l-aţi şi câştigat, faceţi o revoluţie din punct de vedere
administrativ şi când spun administrativ nu mă refer la finanţări pe reparaţii, dotări,
ci mă refer la un management al resursei umane, sunt salariaţi care au din păcate
salarii foarte mici dar când apar alte grupuri şi închiriază sala ca să-şi ajusteze
veniturile cer bani, cum vedeţi dumneavoastră îmbunătăţirea cu 180 grade a ceea
ce se întâmplă ?
Dl director Sebastian Tudor
Ştiu la ce vă referiţi şi ştiu ce aţi dorit să întrebaţi, există din păcate o serie de
asemenea tendinţe pe care eu nu le-am acceptat, nu le accept şi nu le voi accepta şi
când voi avea cunoştinţe de ele, voi lua măsuri imediat.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicusor
Domnule director, cum domnul Postelnicescu a spus, problema spăgii în cadrul
teatrului există, trebuie să faceţi anchetă de fiecare dată când se închiriază sala, au
fost nevoiţi să dea o mică atenţie, dar nu începea spectacolul fără această atenţie.
Noi cunoaştem situaţia de mult iar dumneavoastră nu-i mai încurajaţi. Problema
contabilităţii, aveţi o contabilă slabă, nu aţi schimbat-o nici până astăzi, vă face de
ruşine, îmbunătăţiţi calitatea tehnică, sunt oameni care fac ce vor în teatru, fără
ştirea dumneavoastră, sper să schimbaţi mentalitatea în teatru.
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Dl consilier Sofianu Narcis
Vreau să vă felicit pentru reconfirmarea postului, eu ca argeşean mă bucur că a
existat o concurenţă pe post, păcat că avem un singur teatru consacrat, la Vâlcea
există 3 teatre şi populaţia este mai mică. Eu nu comentez rezultatele concursului,
îi cunosc pe ambii concurenţi, iar pentru următorii 3 ani domnul Sebastian Tudor
va fi director, sper să facă mai bine decât acum şi personal sper să fie o activitate
mai bună în găsirea tinerelor talente. Mult succes.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Domnule consilier, teatrul este al Consiliului Judeţean nu al Piteştiului, noi îl
finanţăm, noi îl administrăm. Aţi spus cuvinte frumoase, teatrul a obţinut rezultate
artistice deosebite. În privinţa problemelor administrative au ajuns şi la mine aceste
nereguli şi aş dori ca, comisia de cultură să se implice mai mult privind tarifele de
închiriere a teatrului astfel încât să avem o evidenţă foarte clară pe ce tarife, de
către cine şi când se închiriază. Succes!
Dl consilier Fulga Marian
Apreciez şi eu faptul că din punct de vedere artistic teatrul şi-a făcut şi va face
treaba în continuare foarte bine, legat şi de faptul că există şi acele colaborări
internaţionale, ştiu că o prioritate a domnului director este partea investiţională, mă
refer aici la reparaţii nu mai vorbim de cele de întreţinere. Şi noi dragi colegi
trebuie să avem în vedere acest aspect pentru că cei care au fost la spectacole au
văzut cum arată scena în partea dreaptă şi la secţiile de copiii, la teatrul Aşchiuţă
din exterior arată deplorabil, în spate către Secţia 1 de poliţie, acoperişul arată
foarte rău. Intrarea arată bine, patrea din faţă este acoperită de spaţii comerciale,
dar în spate este foarte urât. Cred că dânsul ştie de problemele acestea şi sper să
alocăm fonduri pe viitor pentru reabilitare.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.239.

-XIITrecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Județul Argeș, Patronatul
Serviciilor Publice și Uniunea Municipalităților din Bazinul Marii Mediterane –
Turcia Dl. Preşedinte Tecau Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K4 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
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Dl consilier Bica Danuţ
Domnule Preşedinte am şi eu o propunere, n-ar fi rău când au loc asemenea
evenimente protocolare în această sală să fie invitată şi partea neexecutivă a
consiliului judeţean, preşedinţii de comisii sau lideri de grup, odată pentru
informarea noastră mai directă dar şi pentru partea protocolară, să nu pară că ei
sunt 20 şi noi 3.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Mulţumesc. Sunt de acord, este bună propunerea dumneavoastră şi o să ţinem cont.
La această întâlnire au participat reprezentanţii oraşelor şi municipiilor din judeţ şi
reprezentanţii a câtorva comune mai mari din Argeş. Parteneriatul are ca scop să
dezvolte relaţii dintre această regiune şi judeţul Argeş. Cred că este un pas înainte
având în vedere că această regiune este cea mai bogată din Turcia, există un sprijin
la nivel prezidenţial şi al primului ministru faţă de acest parteneriat, pentru că
fostul preşedinte al acestei regiuni este consilierul primului ministru iar fratele lui
este ministru de externe al Turciei. Îşi doresc o colaborare cu România, îşi doresc o
colaborare cu judeţul Argeş şi împreună am stabilit ca în martie forul economic
romano-turc să se desfăşoare în Argeş. Cred că va fi un lucru important pentru
dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi cum am mai spus-o îmi propun să promovez
Argeşul la nivel European.
Dl consilier Diaconescu NicolaeNicusor
Domnule Preşedinte s-au pus în discuţie cumva obiective, puncte?
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Am prezentat o structură socială şi administrativă a judeţului şi am avut
deasemenea o prezentare pe fiecare localitate, municipiu şi oraş în parte ei îşi
exprimă dorinţa să avem un parteneriat în ce priveşte protecţia mediului,
managementul deşeurilor solide, suntem judeţ pilot, ei vor să inestească în
drumuri, apă, canalizare şi turism. A fost prezentat şi proiectul Molivişu, vor să
investească într-o staţiune turistică şi au o condiţie să nu fie pe Valea Prahovei.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.240.
-XIIITrecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii convenției de parteneriat între Județul Argeș, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și Asociația de Sprijin
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a Copiilor Handicapați Fizic –România Filiala Argeș dl Preşedinte Tecău Florin
Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Diaconescu NicolaeNicuşor
Toate sunt pe Curtea de Argeş, una este pe Piteşti, trebuie să facem mai multe pe
Piteşti.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.241.

-XIVTrecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii convenției de parteneriat între Județul Argeș, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Municipiul Curtea de
Argeș și Fundația Umanitară de Orientare și Integrare Socială “Hand Rom”.Dl.
Preşedinte Tecau Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.242.

-XVTrecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii convenției de parteneriat între Județul Argeș, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și Fundația „Copii in
Dificultate” dl. Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.243.
-XVITrecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii convenției de parteneriat între Județul Argeș, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Comuna Albeștii de
Argeș, Fundația de Abilitare Speranța Timișoara și Asociația „ Lasă-mă să-ți aud
glasul”dl. Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.244.

-XVIITrecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii convenției de parteneriat între Județul Argeș, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și Asociația
„Handicapaților Neuromotor Argeș” dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus :
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.245.

-XVIIITrecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - . Proiect de hotărâre privind
prelungirea acordului de parteneriat încheiat intre D.G.A.S.P.C. Argeş, A.T.O.P.,
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Inspectoratul de Politie al judeţului Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Județean
Argeș, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, Consiliul Local
al Municipiului Piteşti, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung și Consiliul
Local al Municipiului Curtea de Arges dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Diaconescu Nicusor
Domnule Preşedinte vrem să ştim şi noi ce fac cu banii, ce se întâmplă cu
cerşetoria, migraţia, dăm numai bani, din 2004 de când este A.T.O.P., dăm doar
bani.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Am o propunere domnule Preşedinte, am înţeles că în ultimii ani problema copiilor
cerşetori şi a migraţiei ar fi că ei sunt din judeţe limitrofe, preponderent
Dâmboviţa, va trebui să facă un parteneriat Consiliul Judeţean Argeş şi Consiliul
Judeţean Dâmboviţa, dacă dumneavoastră îmi spuneţi că 2-3% sunt din Argeş şi
95-97 sunt din Dâmboviţa, atunci ar trebui să vorbim cu ei acolo, să-i stopeze la
sursă, bani investim iar tomana-primăvara îi găsim tot la intersecţii.
Dl consilier Lazăr Ion Cornel
In luna februarie o să avem o întrunire la nivel de regiune unde va fi preşedintele
A.T.O.P. Dâmboviţa şi o să propunem să facem acest protocol de colaborare.
Dl consilier Manu Dan
Ceea ce spune dl consilier Postelnicescu este adevărat, noi suntem o autoritate
consultativă fără personalitate juridică, Inspectoratul de Poliţie care are un
departament specializat pe aşa face demersurile necesare pentru a-i returna. Ar
trebui să facem toate demersurile pentru a face o autoritate naţională, cu toate
judeţele.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.246.

-XIXTrecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea proceselor verbale de negociere a prețurilor de vânzare a spațiilor cu
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destinație medicală din cadrul Dispensarului Trivale dl Preşedinte Tecau Florin
Grigore a spus:
Comisiile K1, K2, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, marea majoritate a doctorilor sunt nemulţumiţi de evaluare şi
de preţ, dânşii au semnat procesele verbale, încheie contractele şi apoi se vor
adresa instanţelor judecătoreşti.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Este dreptul lor, noi am stabilit prin hotărâre preţurile şi modalitatea de vânzare, în
Războieni aţi văzut că s-au vândut, s-au semnat contractele. Eu sper să ajungem să
finalizăm acest proiect cu multă implicare şi să mulţumesc că aţi dat dovadă de
civism, eram printre ultimele judeţe care nu au vândut, şi doctorii sper să înţeleagă
că spaţiile vor rămâne în slujba actului de sănătate şi nu-şi vor schimba destinaţia.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu două abţineri (Bica Dănuţ şi Velcea
Nicolae) .S-a adoptat Hotărârea nr.247.

-XXTrecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse în Contractele de vânzare
cumpărare a spațiilor cu destinație medicală din cadrul Dispensarului Trivale și
împuternicirea Președintelui Consiliului Județean pentru a semna la notar
Contractele de vânzare cumpărare dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K2, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.248.
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-XXITrecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
apartamentarea imobilului-clădire (Policlinica II) situat în Piteşti, B-dul. I.C.
Brătianu, tronson blocuri A2, A3 şi A4 dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K2 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, vreau să vă spun că este nevoie ca desenele de la
apartamentare să fie micşorate la scară micşorată pentru că este în folosul nostru.
Altele eu nu votez.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Sunt de acord cu dumneavoastră, o să prevedem anul viitor în buget sumele
necesare.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.249.

-XXIITrecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor spații situate în incinta Palatului
Administrativ dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K2 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Este vorba de o perioadă de 6 luni, urmează ca în această perioadă să vedem cum
sunt distribuite spaţiile în clădirea Consiliului Judeţean Argeş, cum vom încheia
aceste contracte şi dacă vom mai acorda aceste facilităţi.
Toată clădirea este în administrarea consiliului judeţean şi în cele 6 luni vom
inventaria tot ce înseamnă spaţiu disponibil şi împreună cu dumneavoastră să
vedem cum vom împărţi şi distribui aceste spaţii.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte anexa a avut o eroare, Agenţia pentru Locuinţe avea două
locuri, dar are un singur loc.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
S-a corectat.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu două abţineri (Clipici Marian, Soare
Leonard).S-a adoptat Hotărârea nr.250.

-XXIIITrecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
închirierea unui teren situat în municipiul Câmpulung, str. Fraţii Goleşti nr. 1,
imobil aflat în domeniul public al Judeţului Argeş dl Preşedinte Tecău Florin
Grigore a spus:
Comisiile K1, K2 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.251.

-XXIVTrecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluării
arendei, pe anul 2015 dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K5 şi K6 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Manu Dan
Noi am dorit ca şi reprezentantul acestora să fie prezent în această şedinţă.
Dl consilier Fulga Marian
Pentru modul în care ne-au tratat, eu ca şi preşedinte al comisiei K5 mă voi abţine.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Dacă nu-l aprobăm astăzi intrăm noi în ilegalitate.
Dl consilier Fulga Marian
Nu poate să nu vină la comisii să nu dea nici o explicaţie iar noi să discutăm în
contradictoriu. Am cerut să ne lămurească şi n-a venit nimeni.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere (Fulga Marian). S-a adoptat
Hotărârea nr.252.
-XXVTrecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG
SRL, pe anul 2014 dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Postelnicescu Marius
Imi cer scuze, la comisie nu am întrebat: 92-93%-cheltuială pe personal, 1,5-3%
profit şi pentru cheltuieli materiale adică uniforme doar atât, pentru atâţia salariaţi
este suficient?
Dl Stavarache Dragoş
Da, este suficient.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.253.
-XXVITrecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
achiziționarea unor servicii juridice de consultanță/asistare/reprezentare dl
Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Există şi posibilitatea să externalizăm acest serviciu, să vedem dacă vom avea
buget.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.254.
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-XXVIITrecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet dl. Preşedinte
Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebari?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.255.
-XXVIIITrecându-se la punctul XXVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Regele Carol I Costești
dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Am avut o problemă cu organigrama, sper că s-a remediat.
Dna director Ciobanu Alisa
Da, s-a remediat.
Dl consilier Mihăilescu Vasile
Domnule Preşedinte aş vrea să fac şi eu nişte simple observaţii, eu am fost acolo şi
ţin să felicit colectivul acestui spital şi cred dacă toate spitale ar fi ca acesta am fi
foarte mândri. Omul sfinţeşte locul şi mă bucur cum sunt serviţi pacienţii şi mă
bucur că se află în subordinea noastră.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.256.
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-XXIXTrecându-se la punctul XXIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statului de funcții al U.A.M.S. Şuici - dl. Preşedinte
Tecău Florin Grigore a spus :
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.257.

-XXXTrecându-se la punctul XXX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statului de funcții al U.A.M.S. Călinești - dl Preşedinte
Tecau Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Diaconescu NicolaeNicuşor
Domnul Director Badea a avut o problemă cu organigrama, văd că s-a rezolvat.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.258.

-XXXITrecându-se la punctul XXXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statului de funcții al U.A.M.S. Dedulesti - dl Preşedinte
Tecau Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.259.

-XXXIITrecându-se la punctul XXXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei și statului de funcții al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș - dl Preşedinte
Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K2, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, dacă spune că total conducere avem 10, eu vreau să spun că
total T.E.S.A. avem 50 de oameni: economişti 8, ingineri 4, referent 13, vreau să
vă spun că sunt foarte mulţi, nu vrem să facem o organigramă bună, nu vrem să
facem un stat de funcţii. Eu mă abţin.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Vreau să vă spun că sunt sunt primii paşi pentru a face ce spuneţi dumneavoastră.
Vreau să îi mulţumesc public directorului că s-a implicat şi încearcă să rezolve
aceste probleme. Este o regie care poate să-şi îmbunătăţească activitatea şi poate
deveni performantă.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere. (Diaconescu Nicolae
Nicuşor.)S-a adoptat Hotărârea nr.260.

-XXXIIITrecându-se la punctul XXXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș pe anul 2015- dl Preşedinte Tecău
Florin Grigore a spus:
Comisiile K1 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
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Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, cum am spus şi anul trecut, o spun şi acum plasatori 914lei/oră, toate tarifele astea sunt date peste cap ca să iasă banul.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abtinere. (Diaconescu Nicuşor). S-a
adoptat Hotărârea nr.261.

-XXXIVTrecându-se la punctul XXXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
stabilirea perioadei în care se realizează evaluarea activității consiliilor de
administraţie ale regiilor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Argeş dl
Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K2, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Postelnicescu Marius
Domnule Preşedinte, noi analizăm la Consiliul Judeţean activitatea, planul de
management al Consiliilor de Administraţie al acestor regii, dar în acelaşi timp
intrăm într-un cerc închis pentru că vedeţi, regia de patrimoniu a fost creată luând
specialişti din toate domeniile de la instituţiile subordonate Consiliului judeţean,
iar noi cerem managerilor şi directorilor acestor insituţii de cultură, un plan de
administrare cu criterii de performanţă, dar un director poate veni să spună că vrea
să liciteze, el să aibă restaurator. Le impunem criterii de performanţă dar în acelaşi
timp îi obligăm să folosescă serviciile de la aceste regii. O să-mi spuneţi că în 2010
a fost acea ordonanţă prin care s-au dat afară oameni şi s-a creat această regie.
Trebuie să ne gândim la o eficientizare.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Sunt de acord cu dumnevoastră, trebuie să analizăm, să găsim soluţii mai bune
până în luna martie.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.262.
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-XXXVTrecându-se la punctul XXXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Județul Argeș și Federația
Română de Handbal - dl Preşedinte Tecau Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K4 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Postelnicescu Marius
Domnule Preşedinte, o mică corecţie, am văzut că în raport scrie că, cu 15 zile
înainte, protocolul poate fi reziliat.Termenul este foarte strâns. Pe 31 decembrie se
semnează protocolul, activitatea lor este pe 8 şi 12, dacă dăm 15 zile înapoi,
ajungem să anulăm protocolul pentru că nu este semnat.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Noi la handbaliştii noştri argeşeni nu avem bani să le dăm, dar dăm bani la
naţională. Noi să ţinem de sportul argeşean.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Este un parteneriat între Consiliul Judeţean Argeş şi Federaţia Română de
Handbal, dar aveţi dreptate.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.263.

-XXXVITrecându-se la punctul XXXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
constituirea unei comisii speciale de analiza şi verificare a proiectului derulat de
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Molivişu - dl Preşedinte Tecău Florin
Grigore:
Comisiile K2, K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Bica Dănuţ
Domnule Preşedinte am şi eu două întrebări pe care aş dori să i le adresez colegului
nostru. Este vorba de punerea în practică a proiectului? Derularea acestuia?
Comisia este formată din specialişti sau consilieri?
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Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Este corect. Facem această modificare.
Dl consilier Sofianu Narcis
Potrivit articolelor prevăzute în regulamentul la care am făcut referire, numai din
consilieri judeţeni, o comisie formată numai din consilieri judeţeni, poate fi ajutată
în activitatea sa de personal specializat, cadrul executiv din Consiliul Judeţean.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Atenţie, personalul executiv din cadrul consiliului judeţean are statut de funcţionar
public, în fişa postului nu se prevede aşa ceva. Noi, Consiliul Judeţean Argeş nu
putem verifica o primărie, între noi şi primărie nu există subordonare, există numai
colaborare. Se poate verifica doar de o comisie exterioară, o comisie de experţi
adusă din altă parte.
Dl consilier Sofianu Narcis
Domnule Preşedinte, sunt de aceaşi părere contrară cu a dumneavoastră, personal
executiv din cadrul Consiliului Judeţean Argeş este aceeaşi care a redactat
rapoartele şi actele care au stat la baza proiectelor de hotărâre iniţiate de
dumneavoastră pentru părţile care s-au făcut ca şi contribuţie adusă de consiliul
judeţean în acest proiect, iar noi consilierii le-am votat.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Noi nu coordonăm primăriile, primăriile au acelaşi statut ca şi noi, suntem
parteneri.
Dl consilier Sofianu Narcis
Vă rog să întrebaţi pe domnul secretar, există articol expres în lege, mă angajez să
vi-l aduc, în Legea nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, spune
foarte clar, consiliul judeţean coordonează activitatea consiliilor locale. Aici este
vorba de o asociaţie, nu vorbim nici de subordonare, nici de coordonare, noi ca şi
consiliu judeţean avem obligaţia să verificăm ce s-a făcut în această asociaţie, sunt
partenerii noştri, suntem pe picior de egalitate, la fel ca orice reprezentant al
celorlalţi asociaţi, şi noi reprezentanţii Consiliului judeţean putem să solicităm
verificarea a ceea ce s-a făcut până acum în derularea acestui proiect. Noi am dat
nişte sume de bani şi vreau să deschid o paranteză, să le spun colegilor că lăsând
deoparte videoclipurile foarte frumoase cu brazi, bolovani cu zona Molivişu, pe
mine m-a deranjat foarte mult ca şi consilier judeţean care pe baza rapoartelor şi a
actelor întocmite de personalul executiv al consiliului judeţean, am votat toate
proiectele de hotărâri iniţiate de dumneavoastră în acest proiect. În presă se scrie că
noi nici măcar nu am avea sprijinul Guvernului Ponta în acest proiect, iar în ziarul
Ancheta se scrie că am avea chiar un litigiu cu Ministerul Dezvoltării şi cu
ministrul Dezvoltării, sunt două procese pe rol. Motivul este un aviz de
nonconformitate dat de structura POR din cadrul Ministerului Dezvoltării, care
spune că nu s-au respectat procedurile de achiziţie.
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Eu nu vin să spun că au dreptate cei din minister sau cei din cadrul asociaţiei, asta
v-a stabili justiţia. Noi ca şi consilieri judeţeni avem dreptul să ştim pentru ce şi ce
votăm. Fiind vorba de sume foarte mari 22 mld.lei, avem termen limită de
finalizare a acestui proiect decembrie 2015, dacă pierdem litigiul noi trebuie să
dăm 22 mld., apoi trebuie să dăm acordul să votăm iarăşi pe nişte rapoarte, cu
proiect de hotărâre. Nu este normal să ştim pe ce votam?
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Să lăsăm justiţia să hotărască, este singura care se poate pronunţa în acest litigiu. În
general, toate proiectele cu derulare europeană au altfel de procese şi lucruri de
clarificat pentru că documentele ajung mult mai târziu după ce se face plata sau
depăşesc termenul de plată iar ministerul, prin lege este obligat să facă acest lucru.
Din experienţă, toate aceste procese au fost câştigate de cei care derulează
proiectele pentru că au demonstrat că au respectat toate clauzele contractului.
Astfel de procese poartă denumirea de corecţii în cadrul proiectelor şi este necesar
ca cineva să verifice, să corecteze la anumite termene. Din punct de vedere al
proiectului, atunci când s-a aprobat parteneriatul în această asociere s-au aprobat şi
sumele de bani şi contribuţia Consiliului Judetean. Noi nu facem decât să
continuăm acest parteneriat, lucrurile sunt stabilite foarte clar, noi trebuie să
parcurgem aceste etape. A.D.I Molivişu trebuie să mai facă rost de sume pentru
finanţare pentru a fianaliza proiectul. Există posibilitatea să găsim aceste sume şi
să terminăm proiectul până în decembrie 2015. Atenţie, nu intră în atribuţiile
funcţionarilor din cadrul Consiliului Judeţean Argeş acestă sarcină de a verfica
derularea proiectului că în momentul în care verificăm proiectul şi spunem că este
bine sau nu, ne luăm o răspundere care nu este legală. Noi nu facem decât să
decontăm facturi şi lucrări pe care le primim de la executant, de la cel care
coordonează proiectul şi de la conducerea A.D.I. Molivişu. Ei au toată răspunderea
în ceea ce priveşte respectarea proiectului.
Dl consilier Narcis Sofianu
Domnule Preşedinte, vreau să vă spun că nu ministerul a dat A.D.I. Molivişu în
judecată, ministerul a dat aviz de neconformitate care, dacă nu va fi anulat de
justiţie înseamna că, noi, Consiliul Judeţean Argeş şi asociaţii din A.D.I. Molivişu
peste suma pentru care ne-am angajat, să mai cheltuie 22 de miliarde. Acesta a
fost primul aspect, al doilea aspect este că, din discuţiile pe care le-am avut cu
directorul Bârla, dumneavoastră mi-aţi dat un răspuns în scris că domnul Despan
este reprezentantul nostru în consiliului director al A.D.I. Molivişu, noi nu am
avut pe cineva care să îşi asume acesta chestiune. Domnul Bârla mi-a atras atenţia
cu acest lucru după 6 luni de zile, după ce făcusem o cerere în scris. Mai mult decât
atât, era normal ca în momentul în care domnul Bârlă a semnalat că noi nu avem
reprezentant în consiliul director al A.D.I. Molivişu, atunci cei din subordinea
dumneavostra să-i daţi un răspuns în scris că domnul Despan este reprezentantul
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Consiliului Judeţean în acest consiliu director. Concluzia este amuzantă, domnul
Despan era membru în consiliul director iar domnul Bârla care se întâlneşte cu
acesta aproape zilnic nu ştia acest lucru. Grav este că noi în continuare am aprobat
plata unor sume importante de bani dar noi nu avem oficial un reprezentant de luni
de zile în acest consiliu director care să susţină nişte puncte de vedere şi care să
voteze, ceea ce nu este normal. Noi am votat în consiliul judeţean acordarea unor
sume de bani în condiţiile în care noi nu avem un reprezentant în Consiliul de
Administraţie al asociaţiei. Dacă dumnevoastră o să consideraţi că nu se justifică
înfiinţarea unei astfel de comisii atunci va exista un vot politic şi colegii
dumneavoastra din PSD vor respinde proiectul meu, eu mă voi duce acasă la
familia mea fericit că voi scuti nişte timp că nu am alergat să fac comisie, însa
totodată, spre deosebire de mulţi alţii, mă voi duce împăcat că am făcut tot ceea ce
puteam legal ca să pot rezolva aceste probleme.
Tot din experienţa Consiliului Judeţean Argeş ştiţi că persoane care n-aveau
absolut nici o vină au fost chemate să dea declaraţii şi avem experienţa recentă a
Consiliului Local Piteşti unde consilierii au fost chemaţi chiar înainte de arestarea
domnului Primar Pendiuc să dea declaraţii tot pe proiecte din acestea nevinovate.
Este de datoria noastră ca şi consilieri judeţeni care votăm pe miliarde şi este
normal să ştim ceea ce votam pornind de la un principiu de baza al logicii pe care
cu toţii am studiat-o în clasa a -9- a ca să ajungem la concluzii corecte trebuie să
plecăm de la premize corecte. Eu mi-am dat seama că noi votăm aici în
necunoştintă de cauză, tragem concluzii fără a avea premizele corecte. Vă
mulţumesc.
Dl consilier Manu Dan
Vorbesc în numele meu şi al colegilor mei din apropiere, suntem de acord cu
aceasta comisie, eu chiar l-aş felicita pe domnul avocat Sofianu şi mă bucur că este
de profesie avocat pentru că atunci când va veni cu concluziile comisiei speciale în
plenul nostru ne va lămuri cu subiect şi predicat, apropos de litigiul din instanţă,
dacă este o abatere de la conformitate sau nu. Singura problema ce o avem este
constituirea acestei comisii, membrii care fac parte, cei care sunt de profesii
apropiate pot să meargă şi asta trebui să şi votăm. Dar în spatele comisiei de
consilieri ar trebui să fie şi o echipă de experţi care să fie specialişti şi nu din
aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean.
Dl Bârlă Director A.D.I Molivişu
Sunt de acord cu acesta comisie şi cu orice verificare din partea asociaţilor şi a
oricui, eu pun la dispoziţie toate documentele, mai ales că după 15 ianuarie ne
mutăm în birourile de aici din instituţie, pentru că nu găsesc personal, nu pot duce
acest proiect mare. Nu găsesc economist şef, nu găsesc inginer tehnic, am dat
anunţuri pentru angajări, o să dau din nou. Nu s-a prezentat nimeni.
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Sunt de acord cu tot ce s-a spus, mai puţin câteva aspecte. Domnul consilier
Sofianu mi-a făcut o solicitare scrisă în numele a mai multor consilieri, solicitarea
a fost oficială, am înregistrat-o, i-am explicat domnului consilier Sofianu că nu
ministerul ne-a dat pe noi în judecată ci noi am atacat acea corecţie pentru că din
punctul nostru de vedere juridic noi n-am încălcat nimic din acea licitaţie pentru că
dumnealor s-au prezentat pe procedură iar instituţiile statului ne-au dat aviz
pozitiv să încheiem contractele. Nu putem să trecem peste aceste instituţii.
Aceleaşi lucruri s-au întâmplat şi la Călăraşi pentru că de acolo a pornit totul, am
făcut contestaţie la aceasta nu s-a răspuns nici la 30 de zile şi nici la 1 an. Am
atacat-o conform legii, a apărut O.G. 14 care spune că astfel de corecţii s-au făcut
în 2013 la recomandarea UE pentru că s-au aplicat foarte multe corecţii în special
pe investiţii publice pentru că legislaţia noastra de achiziţii nu este armonizată cu
legislaţia
europeană. În preambulul acestei ordonanţe spune clar că la
recomandarea UE acestă ordonantă prevede ca toate corecţiile aplicate pe
procedura de achiziţie a instituţiilor publice şi subordonate acestora să se suporte
de către Ministerul Dezvoltării. In baza acestei ordonanţe am făcut toate
demersurile necesare ca să ne suporte aceasta corecţie. In momentul respectiv ni sa dat răspunsul că noi nu ne încadrăm, că suntem instituţie publică de drept privat
dar suntem de utilitate publică şi suntem subordonaţi instituţiilor publice. Pe
chestia asta am atacat în instanţă la Curtea de Apel Pitesti, ne-au dat dreptate nouă,
că Ministerul ar trebui să suporte aceste corecţii. S-a făcut recurs. Pe altă linie am
atacat faptul că nu ne-au dat răspuns la contestaţie dar am înaintat acţiunea dupa 9
luni de zile aici spune în termen de 6 luni se face acţiune dar nu mai putin de 1 an.
Ne-a respins această acţiune aici la Curtea de Apel, urmează să vedem exact cum
sună pronunţarea şi dacă putem să mergem pe pronunţare sau intentăm acţiune
direct pe corecţie.
A mai fost o problemă cu domnul Despan, aici domnule consilier Sofianu aveţi
perfectă dreptate, îmi asum toată resposabilitatea sau iresponsabilitatea, eu am
făcut mai multe demersuri de a numi jurist fiind foarte multe probleme şi din
nestiinţă am confundat faptul că după fiecare mandat se dă hotărâre de consiliu
pentru reprezentantul Consiliului judeţean în adunarea generală. Am fost la domnul
Secretar si dumnealui mi-a aratat că noi am modificat statutul, am dat act adiţional
la statut şi am numit Consiliu Director care este ales pe 5 ani, am făcut o confuzie,
dar în permanenţă am condus A.D.I. prin A.G.A. Toate hotărârile sunt date de
Adunarea Generală a Acţionarilor adică primarii şi Preşedintele de Consiliu
Judeţean. Multumesc.
Dl Presedinte Tecău Florin Grigore
În privinţa comisiei, eu sunt de acord cu propunera domnului consilier Sofianu şi
de acord cu amendamentul pe care l-a propus domnul consilier Manu. Acestă
comisie să fie compusă din 5 membri, dacă există colegi şi vor să se înscrie în
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comisie dacă nu domnul Sofianu să cheme experţi care pot face parte din comisie
şi componenţa să o aprobăm în şedinţa dinianuarie. Aştept să faceţi propuneri până
în ianuarie şi să o aprobăm nominal.
Dl consilier Sofianu Narcis
Vroiam să facem un pas înainte şi eventual să existe autopropuneri în sedintă.
Dacă nu sunt consilieri care să facă parte din comisie, atunci rămâne fară obiect
proiectul meu de hotărâre.
Dl Bârlă director A.D.I Molivisu
Aş dori să nu mai existe apariţii în presă pentru că de obicei apar detalii
confidenţiale care nu fac bine proiectului.
Dl Presedinte Tecău Florin Grigore
Există colegi care să se autopropună în această comisie?
Dl consilier Prunaru Iulian
Prunaru din 2007 de când aude de Molivişu cheleşte. Eu niciodată nu o să votez
deoarece consider acest proiect un eşec. Am dat banii degeaba.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Să lăsăm timp de gândire colegilor.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu trei abţineri. ( Diaconescu Nicolae Nicuşor,
Mărăşoiu Dorin şi Prunaru Iulian ). S-a adoptat Hotărârea nr.264.

-XXXVII-

Trecându-se la punctul XXXVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului
Județean Argeș, pe anul 2014 dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Daca sunt intrebari?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.265.
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-XXXVIII.IIITrecându-se la punctul XXXVIII.III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind constituirea unei comisii speciale de analiza a activităţii reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Argeş în Consiliile de administratie ale spitalelor din
subordine dl Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K3 şi K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă sunt întrebări?
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule Preşedinte, eu n-am fost întrebat, eu nu vreau să fac parte din comisie.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Ca să nu mai intervin la diverse, foarte bună propunerea, poate până în ianuarie o
să avem o informare referitor la ce se întâmplă la Spitalul Judeţean pentru că este
păcat ca noi consilierii judeţeni să nu ştim ce se întâmplă acolo.
Dl consilier Manu Dan
Nu pot face o informare pentru că nu este menirea mea ca şi consilier judeţean.
Dna Director Alisa Ciobanu
Când primim de la Ministerul Sănătaţii o informare, o să v-o punem la dispoziţie şi
dumnevoastră.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Simultan cu acţiunea Poliţiei şi a altor organe de control, a fost şi Corpul de
control al Ministrului Sănătăţii. Se lucrează la acest material.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 abţineri.(Diaconescu Nicolae Nicuşor şi
Prunaru Iulian ). S-a adoptat Hotărârea nr.266.

-XXXVIII.IV-

Trecându-se la punctul XXXVIII.IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Cocaina Mihai
Andrei dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Dacă sunt întrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţineri. (Diaconescu Nicolae Nicusor ).
S-a adoptat Hotărârea nr.267.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Vă mulţumesc. Sărbători fericite şi la mulţi ani!
Şedinta s-a încheiat la ora 20.00.

P R E Ş E D I N T E,
Florin TECĂU

SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA

CONSILIERI :
Sîrbu Gheorghe____________________
Tică Manuel______________________
Mihăilescu Vasile__________________
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